
 

      

       

NEWSLETTER Nr 3 2022 

S Ł O W O W S T Ę P N E 

Poszukujesz wsparcia w postaci wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego oraz wspomagającego? A może jesteś zainteresowany 

szkoleniem z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad 

osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu? 

Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. 
Aż 28 instytucji na terenie Podkarpacia realizuje projekty w ramach, których możesz otrzymać takie 
Wsparcie. 

Operatorzy zostali wyłonieni w drodze konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-059/21 oraz RPPK.08.03.00-
IP.01-18-060/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

Regularnie aktualizujemy dla WAS NEWSLETTER poświęcony tej tematyce. 
Znajdziecie tu ogólne informacje, dane kontaktowe, strony internetowe operatorów wsparcia. 

Zanim jednak skorzystacie z naszego przewodnika, warto zapoznać się z formami wsparcia jakie w ramach 
Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, mogą być realizowane przez 
poszczególnych Operatorów: 

Typ projektu – usługi zdrowotne 

  
1 Tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 

i wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania w celu 
tworzenia warunków do opieki domowej. 
 

2 Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zależnymi (rodziny, opiekunowie prawni). 

 
 
 

 

:: Prezentujemy 

przegląd operatorów 

realizujących 

wsparcie dla osób 

potrzebujących w 

postaci m.in. 

wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego 

i wspomagającego 

a także szkoleń dla 

osób sprawujących 

opiekę 



 

 

 
 

 
 Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na 

terenie POWIATU PRZEMYSKIEGO 
RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

  

TERMIN REKRUTACJI 

 

   
 

  BIURO PROJEKTU: 

                           Starostwo Powiatowe w Przemyślu 

                Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl 

                                                                                          tel. 16 678 50 54 

                                                                                          e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl 

http://powiat.przemysl.pl/rusza-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego/ 

 

 

 
 

Stworzenie warunków do opieki 
i rehabilitacji na terenie 

GMINY KAŃCZUGA 
 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową stanowi 83 osoby które ze względu na wiek, 

stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki  

lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności 

dnia codziennego, osoby które wymagają korzystania 

 ze sprzętu pielęgnacyjnego, wspomagającego lub 

rehabilitacyjnego oraz 50 opiekunów, którzy są członkami 

rodzin lub opiekunami prawnymi i pełnią funkcje opiekuńcze 

wobec osób wspieranych w ramach projektu. 

 

    Obszar realizacji projektu: Miasto i Gmina Kańczuga 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, wspomagającego  

i rehabilitacyjnego. 

  

Realizacja szkolenia dla osób sprawujących opiekę 

nad osobami starszymi/ potrzebującymi wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu, którzy korzystają z usług 

wypożyczalni. 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od kwietnia 
2022 r.    
 

  

BIURO PROJEKTU: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze 

ul. Słowackiego 12, 37-220 Kańczuga 

tel. 16 642 65 27 

e-mail: mgops@kanczuga.pl 

http://www.mgops.kanczuga.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=3&dzialy=3&artykul=159&akcja=artykul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypożyczalnia  sprzętu  pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 

i wspomagającego

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od 
grudnia 2022

Grupę docelową stanowią osoby które ze względu na wiek,

stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają korzystania

 z określonego sprzętu.

Obszar realizacji projektu: powiat przemyski i miasto Przemyśl

mailto:starostwo@powiat.przemysl.pl
http://powiat.przemysl.pl/rusza-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego/
mailto:mgops@kanczuga.pl
http://www.mgops.kanczuga.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=3&dzialy=3&artykul=159&akcja=artyku


 

 

 

 

 

 
 Przyszłość Bez Barier 

 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową stanowi 300 osób starszych/potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób 

niepełnosprawnych,które ze względu na stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku 

z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 

jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, u których 

istnieje konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, 

wspomagającego lub pielęgnacyjnego. 

 

Dodatkowo grupą docelową będzie 40 opiekunów faktycznych) 

sprawujących opiekę nad osobą korzystającą 

    z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego 

    i pielęgnacyjnego. 

 

    Obszar realizacji projektu: powiat mielecki 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego 

i pielęgnacyjnego. 

 

Możliwość dowozu sprzętu wielkogabarytowego do 

uczestnika projektu oraz jego odbiór. 

 

Szkolenie dla opiekunów faktycznych sprawujących opiekę 

nad osobami starszymi/potrzebującymi wsparcia 

 w codziennym funkcjonowaniu z zakresu opieki 

 i rehabilitacji 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od lipca 2022 r. 
 

  BIURO PROJEKTU: 

Podkarpackie Centrum Opieki Bez Barier 

 w porozumieniu z  LOOTUS Joanna Jędrzejowska 

ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec  

tel. 728 545 785 

e-mail: biuro@bezbarier.mielec.pl 

https://bezbarier.mielec.pl/ 

 

 
 

Utworzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego 

wspomagającego w powiecie tarnobrzeskim 
 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową stanowi najmniej 300 mieszkańców  osób 

starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, poprzez umożliwienie im bezpłatnego 

skorzystania ze sprzętu i urządzeń do rehabilitacji 

i pielęgnacji w warunkach domowych. 

 

    Obszar realizacji projektu: powiat tarnobrzeski 

 

Wypożyczalnia będzie obejmowała sprzęt rehabilitacyjny 

oraz sprzęt pielęgnacyjny i wspomagający 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od czerwca 
2022 r. 

  

BIURO PROJEKTU: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 

ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg 

tel. 15 822 69 44, 15 822 13 40 

e-mail: pcprtarnobrzeg@wp.pl 

http://pcprtarnobrzeg.pl/projekt-wspolfinansowany-z-funduszy-europejskich-utworzenie-wypozyczalni-sprzetu-reha 

mailto:biuro@bezbarier.mielec.pl
https://bezbarier.mielec.pl/
mailto:pcprtarnobrzeg@wp.pl
http://pcprtarnobrzeg.pl/projekt-wspolfinansowany-z-funduszy-europejskich-utworzenie-wypozyczalni-sprzetu-reha


 

 

 

 
 

Wypożyczalnia Jesteśmy dla Was  
RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową stanowi 100 mieszkańców osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ze względu na wiek, 

stan zdrowia lub niepełnosprawność poprzez  umożliwienie im 

bezpłatnego skorzystania ze sprzętu i urządzeń do rehabilitacji 

pielęgnacji w warunkach domowych. 

 

Obszar realizacji projektu: Gmina Zarzecze 

 

 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego 

i pielęgnacyjnego. 

 

Możliwość dowozu sprzętu wielkogabarytowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od czerwca 
2022 r. 

  

BIURO PROJEKTU: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu 

ul. Św. Jana Pawła II, 37-205 Zarzecze 

tel. 733 668 337 

email: gopszarzecze@zarzecze.itl.pl 

https://gopszarzecze.naszops.pl/wypozycza 

 
 

 
 

Utworzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy i 

Miasta Nisko 
 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową stanowią osoby starsze, potrzebujące wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu oraz osoby pełniące funkcje 

opiekuńcze wobec nich, które ze względu na wiek, stan zdrowia 

lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia 

w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co 

najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, 

oraz niesamodzielne dzieci nad którymi opiekę sprawuje 

uczestnik projektu, dla których korzystanie ze sprzętu jest 

niezbędne do poprawy i utrzymania stanu zdrowia. 

 

Obszar realizacji projektu: Gmina i miasto Nisko 

 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

wspomagającego dla dzieci oraz osób dorosłych, 

 

Bezpłatny transport do i z miejsca zamieszkania, 

 

Usługa montażu oraz instruktażu obsługi wypożyczonego 

sprzętu. 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od lipca 2022 r. 

BIURO PROJEKTU: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku  

ul. Fryderyka Chopina 31, 37-400 Nisko  

tel. 15 841 23 34, 15 841 46 38 

e-mail: opsnisko@ops-nisko.pl 

http://www.nisko.naszops.pl/projekt-pn-utworzenie-wypozyczalni-sprzetu-rehabilitacyjnego-dla-mieszkancow-gminy-i-
miasta-nisko 

 

mailto:gopszarzecze@zarzecze.itl.pl
https://gopszarzecze.naszops.pl/wypozycza
mailto:opsnisko@ops-nisko.pl
http://www.nisko.naszops.pl/projekt-pn-utworzenie-wypozyczalni-sprzetu-rehabilitacyjnego-dla-mieszkancow-gminy-i-miasta-nisko
http://www.nisko.naszops.pl/projekt-pn-utworzenie-wypozyczalni-sprzetu-rehabilitacyjnego-dla-mieszkancow-gminy-i-miasta-nisko


 

 

 

 
 Nie jesteście sami! Jesteśmy z Wami! 

 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupą docelową projektu jest 120 osób potrzebujących wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan 

zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia 

w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co 

najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego 

oraz 90 osób (opiekunów faktycznych pełniących funkcje 

opiekuńcze wobec osób potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu. 

 

    Obszar realizacji projektu: powiat przemyski i miasto Przemyśl 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 

i wspomagającego połączona z doradztwem i instruktażem 

obsługi. 

 

Szkolenia i warsztaty indywidualne z zakresu opieki nad 

osobą potrzebującą wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu. 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym przez cały 
okres realizacji projektu. 

  

BIURO PROJEKTU: 

Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej  

Wybrzeże Marszałka Piłsudskiego 23 37-700 Przemyśl  

tel. 16 678 60 08 

email: przemysl@pkps.org.pl 

https://www.pkpsprzemysl.pl/projekty/projekt-nie-jestescie-sami-jestesmy-z-wami 

 
 

 
 Sprzęt pomaga w Jaśle i okolicach 

 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową stanowią osoby potrzebujące wsparcia 

 w codziennym funkcjonowaniu, która ze względu na wiek, stan 

zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia  

w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co 

najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego 

 

Obszar realizacji projektu: powiat jasielski oraz gmina Brzostek w 

powiecie dębickim i gmina Frysztak w powiecie strzyżowskim 

 

 

 

 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 

 i wspomagającego połączona z doradztwem i instruktażem 

obsługi, możliwość wypożyczenia na okres 6 miesięcy 

z możliwością jego przedłużenia, jeżeli zachodzi taka 

konieczność.  

 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym od maja 2022 r. 

 

  BIURO PROJEKTU: 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej  

ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło 

tel. 887 788 605 

email: caritas@caritas.rzeszow.pl 

http://caritas.rzeszow.pl/sprzet-pomaga-w-jasle-i-okolicach/ 

mailto:przemysl@pkps.org.pl
https://www.pkpsprzemysl.pl/projekty/projekt-nie-jestescie-sami-jestesmy-z-wami
mailto:caritas@caritas.rzeszow.pl
http://caritas.rzeszow.pl/sprzet-pomaga-w-jasle-i-okolicach/


 

 

 

 
 poMOCNA dłoń 

 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową stanowi 240 osób starszych/ potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osoby pełniące 

funkcje opiekuńcze wobec nich.  

Wsparcie będzie przysługiwać osobie, która ze względu na wiek, 

stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub 

wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania 

co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego 

(tj. niesamodzielność). 

 

Obszar realizacji projektu: miasto Rzeszów i powiat rzeszowski 

 

 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego 

wspomagającego,zapewnienie transportu wypożyczonego 

sprzętu do/z miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu. 

 

Szkolenia z zakresu opieki dla 60 Uczestników.  

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym od 
września 2022 r. 

  

BIURO PROJEKTU: 

Fundacja Rozwoju  Społeczno- Gospodarczego INWENCJA  

ul. Lwowska 64, 35-301 Rzeszów 

 tel. 663 155 533 

email: fundacja@fundacjainwencja.pl 

https://fundacjainwencja.pl/edukacja-i-doradztwo/projekty-szkoleniowo-doradcze/pomocna-dlon/ 

 
 

 
 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla 

mieszkańców powiatu przeworskiego 
 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową stanowi co najmniej 250 osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która ze względu  

na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki 

lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego oraz 20 osób pełniących funkcje opiekuńcze.  

 

Obszar realizacji projektu: powiat przeworski 

 

 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego 

i pielęgnacyjnego. 

Szkolenia z zakresu pielęgnacji dla opiekunów faktycznych 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym od lutego 
2022 r. 

  BIURO PROJEKTU: 

Fundacja im. Braci Sołuńskich Cyryla i Metodego  

Chałupki 109, 37-200 Chałupki  

tel. 16 736 26 09 

e-mail: wypozyczalnia@fundacjacim.pl 

http://fundacjacim.pl/wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego-wspomagajacego-i-usprawniajacego-dla-mieszkancow-
powiatu-przeworskiego/ 

 

https://fundacjainwencja.pl/kontakt/fundacja@fundacjainwencja.pl
https://fundacjainwencja.pl/edukacja-i-doradztwo/projekty-szkoleniowo-doradcze/pomocna-dlon/
mailto:wypozyczalnia@fundacjacim.pl
http://fundacjacim.pl/wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego-wspomagajacego-i-usprawniajacego-dla-mieszkancow-powiatu-przeworskiego/
http://fundacjacim.pl/wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego-wspomagajacego-i-usprawniajacego-dla-mieszkancow-powiatu-przeworskiego/


 

 

 

 
 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 
„Ku zdrowiu” 

 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

   Grupę docelową stanowi 400 osób starszych/ potrzebujących    

   wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz 120 osób  

   pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich.  

 

   Obszar realizacji projektu: powiat kolbuszowski 

 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego 

oraz wspomagającego, 

 

Szkolenia z zakresu opieki dla 120 Uczestników. 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym od maja 2022 
r. 
 

  

BIURO PROJEKTU: 

Stowarzyszenie „Dobry Dom” 

Wola Zarczycka 129 A 37-311 Wola Zarczycka 

tel. 17 240 10 42 

e-mail: biuro@dobrydom.org 

https://www.kuzdrowiu.dobrydom.org 

 
 

 
 

Utworzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego 

 i wspomagającego w dworze Ostoya 
 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową stanowi 150 osób niesamodzielnych 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz 

150 osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich.  

 

    Jako grupę docelową wnioskodawca wskazuje także osoby      

    wymagające wsparcia i opieki po przebytym zakażeniu COVID-  

    19 

 

   Obszar realizacji projektu: powiat mielecki, tarnobrzeski 

   i kolbuszowski oraz powiat rzeszowski i miasto Rzeszów 

 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno- wspomagającego 

 i rehabilitacyjnego  

 

Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji u 150 opiekunów 

osób niesamodzielnych  

 

TERMIN REKRUTACJI 

 
 

 

  
BIURO PROJEKTU: 

Fundacja Medyk dla Zdrowia  

ul. Fryderyka Chopina 1, 35-060 Rzeszów  

tel. 17 865 20 94 

e-mail: fundacja@medyk.rzeszow.pl 

https://fundacja.medyk.rzeszow.pl/2022/05/18/utworzenie-wypozyczalni-sprzetu-pielegnacyjnego-rehabilitacyjnego-i-
wspomagajacego-w-dworze-ostoya/ 

 

 

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od 1 
sierpnia 2022

mailto:biuro@dobrydom.org
https://www.kuzdrowiu.dobrydom.org/
mailto:fundacja@medyk.rzeszow.pl
https://fundacja.medyk.rzeszow.pl/2022/05/18/utworzenie-wypozyczalni-sprzetu-pielegnacyjnego-rehabilitacyjnego-i-wspomagajacego-w-dworze-ostoya/
https://fundacja.medyk.rzeszow.pl/2022/05/18/utworzenie-wypozyczalni-sprzetu-pielegnacyjnego-rehabilitacyjnego-i-wspomagajacego-w-dworze-ostoya/


 

 

 

 
 

Utworzenie trzech wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego w Sanoku, Leżajsku  

i Jarosławiu 
 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową projektu stanowi co najmniej 1400 osób 

niesamodzielnych. 

 

Szkolenia/doradztwo zaplanowano dla 20 opiekunów     

faktycznych. 

 

 

   Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego 

oraz wspomagającego, 

 

Szkolenia z zakresu opieki dla 20 Uczestników. 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od lutego 2022 
r. 

  

BIURO PROJEKTU: 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas 

 ul. Ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl 

tel. 16 642 77 22 

e-mail: przemysl@caritas.pl 

https://caritas.przemyska.pl/3-wypozyczalnie-rekrutacja/ 

 
 

 
 Sprawność każdego dnia 

 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową projektu stanowią osoby potrzebujące wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu. 

 

Szkolenia/doradztwo zaplanowano dla 25 opiekunów     

faktycznych, sprzęt zostanie wypożyczony dla 800 osób    

wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

 

   Obszar realizacji projektu: powiaty rzeszowski i lubaczowski 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno- wspomagającego 

i rehabilitacyjnego  

 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla opiekunów 

faktycznych. 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od stycznia 
2022 r. 

  

BIURO PROJEKTU: 

Fundacja AMICO  

ul. Kapitulna 1 37-700 Przemyśl  

tel. 16 676 90 60 

email: przemysl@caritas.pl 

https://caritas.przemyska.pl/fa-sprawnosc-kazdego-dnia/ 

 

mailto:przemysl@caritas.pl
https://caritas.przemyska.pl/3-wypozyczalnie-rekrutacja/
mailto:przemysl@caritas.pl
https://caritas.przemyska.pl/fa-sprawnosc-kazdego-dnia/


 

 

 

 
 

Utworzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz 

wspomagającego w Gminie Tryńcza 
 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne, 

posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie 

lekarskie wskazujące na konieczność korzystania z określonego 

typu sprzętu (druk do pobrania w GOPS Tryńcza). 

 

    Obszar realizacji projektu: Gmina Tryńcza 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno- wspomagającego i 

rehabilitacyjnego  

 

TERMIN REKRUTACJI 

 
    

  

BIURO PROJEKTU: 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza  

Tryńcza 123 

tel. 16 733 15 28, 16 733 15 29  

email: gopstryncza@wp.pl 

https://tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-25 

 
 

 
 Sprawni dłużej – edycja III 

 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową projektu stanowi 2000 osób niesamodzielnych. 

 

Szkolenia/doradztwo zaplanowano dla 40 opiekunów   

faktycznych. 

 

    Obszar realizacji projektu: miasto Przemyśl, powiaty: 

    przemyski   bieszczadzki, łańcucki, brzozowski, sanocki,  

    jarosławski, przeworski, leżajski, leski krośnieński  

    i miasto Krosno, oraz Gminy  Błażowa, miasto Błażowa, Gmina  

   Dynów i miasto Dynów 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno- wspomagającego i 

rehabilitacyjnego  

 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla opiekunów 

faktycznych. 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w ramach Edycji II do grudnia 
2022 r. Edycja III realizowana będzie w sposób ciągły od 
stycznia 2023 r. 

  BIURO PROJEKTU: 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej  

ul. Kapitulna 1 37-700 Przemyśl 

tel. 16 676 90 60 

email: przemysl@caritas.pl 

https://caritas.przemyska.pl/ 

 

 

 

 

Rekrutacja prowadzona jest w spoób ciągły
 od  20 września 2022.

mailto:gtryncz@rzeszow.uw.gov.pl
https://tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-25
mailto:przemysl@caritas.pl
https://caritas.przemyska.pl/


 

 

 

 
 

MEDICUS-DUKLA Wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego  

i wspomagającego dla mieszkańców powiatu 
krośnieńskiego i jasielskiego 

 w Dukli 
 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową projektu stanowią osoby które ze względu na 

wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki lub 

wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności 

dnia codziennego, wymagają specjalistycznego wsparcia 

stosownie do rodzaju dysfunkcji. 

 

    Obszar realizacji projektu: powiat krośnieński  i  jasielski 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno- wspomagającego i 

rehabilitacyjnego  

 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla opiekunów 

faktycznych. 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od lipca 2022 r.  

  

BIURO PROJEKTU: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej                          

„MEDICUS DUKLA”  

ul. Trakt Węgierski 16, 38-450 Dukla  

tel. 728 994 407 

email: wypozyczalnia.medicus@gmail.com 

https://medicusdukla.pl/projekty-unijne/wypozyczalnia 

 

 
 

 
 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla 

mieszkańców Gminy Kuryłówka 
 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupa docelowa to 120 osób. Będą to zarówno osoby starsze 

(powyżej 60 r.ż.), a także osoby do 60 r.ż. w tym dzieci, które 

 ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej 

czynności dnia codziennego i przedłożą zaświadczenie lekarskie 

potwierdzające posiadanie statusu osoby potrzebującej 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, oraz zaświadczenie 

lekarskie potwierdzające konieczność i okres korzystania 

z danego sprzętu rehabilitacyjnego. 

 

    Obszar realizacji projektu: Gmina Kuryłówka 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno- wspomagającego  

i rehabilitacyjnego  

Wsparcie w zakresie obsługi sprzętów pielęgnacyjnych, 

rehabilitacyjnych i wspomagających 

 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od kwietnia 
2022 r. 

  

BIURO PROJEKTU: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce  

Kuryłówka 114, 37-303 Kuryłówka  

tel. 17 243 81 12 

e-mail: gopskurylowka@gmail.com 

http://gopskurylowka.pl/p,82,wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego 

 

mailto:wypozyczalnia.medicus@gmail.com
https://medicusdukla.pl/projekty-unijne/wypozyczalnia
mailto:gopskurylowka@gmail.com
http://gopskurylowka.pl/p,82,wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego


 

 

 

 
 Wypożyczalnia Fundacja Rudek dla Życia 

 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową stanowią osoby które jednocześnie spełniają 

poniższe warunki formalne: 

są osobami niesamodzielnymi, które ze względu na stan zdrowia 

wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej  

z podstawowych czynności dnia codziennego oraz istnieje u nich 

konieczność korzystania ze sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego lub wspomagającego 

 

    Obszar realizacji projektu: miasto Rzeszów i powiat rzeszowski 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno- wspomagającego 

 i rehabilitacyjnego  

 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja w ramach poprzedniej edycji prowadzona jest do 
grudnia 2022 r. Kolejna edycja będzie kontynuowana w 
sposób ciągły od stycznia 2023 r.  

  

BIURO PROJEKTU: 

Fundacja Rudek dla Życia  

ul. Rejtana 32, 35-310 Rzeszów  

tel. 17 243 81 12, 512 174 667 

email: wypozyczalnia@rudek.com.pl 

https://rudek.com.pl/wypozyczalnia/ 

 
 

 
 Wypożyczalnia w Jarosławiu 2022-2023 

 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową projektu stanowią osoby starsze / potrzebujące 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym po przebytym 

zakażeniu COVID-19). 

 

    Obszar realizacji projektu: powiaty jarosławski, lubaczowski 

    i przeworski . 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno- wspomagającego i 

rehabilitacyjnego  

 

Nie zapewniamy transportu sprzętu. 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od marca 2022 
r. 

  
BIURO PROJEKTU: 

Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław 

tel. 16 733 40 85 

e-mail: jarson98@int.pl 
 

https://sites.google.com/view/jarson98/projekty/realizowane/wypo%C5%BCyczalnia-w-jaros%C5%82awiu-2022-2023 

 

mailto:wypozyczalnia@rudek.com.pl
https://rudek.com.pl/wypozyczalnia/
mailto:jarson98@int.pl
https://sites.google.com/view/jarson98/projekty/realizowane/wypo%C5%BCyczalnia-w-jaros%C5%82awiu-2022-2023


 

 

 

 
 

Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

wspomagającego 
 dla mieszkańców Gminy Świlcza 

 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupą docelową projektu jest 80 osób o statusie osoby 

niesamodzielnej rozumianej jako os., która ze względu na wiek, 

stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub 

wsparcia w związku z niemożnością samodz.o wykonywania, 

 co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego. 

 

 

    Obszar realizacji projektu: Gmina Świlcza 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno- wspomagającego 

 i rehabilitacyjnego wraz z usługą transportu i instruktażu. 

  

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od kwietnia 
2022 r. 

  
BIURO PROJEKTU: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy  

Świlcza 168, 36-072 Świlcza 

tel. 17 85 60 144, 17 85 60 338 

e-mail: gops.swilcza@intertele.pl 

https://gops.swilcza.com.pl/index.php/programy-i-projekty/projekty-unia-europejska/rozwoj-funkcjonujacej-wypozyczalni-
sprzetu 

 
 

 
 

Doposażenie wypożyczalni w sprzęt 
rehabilitacyjny, pielęgnacyjny 

 i wspomagający 
 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową projektu stanowi: 180 osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,  

50 osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (członkowie rodzin 

uczestników projektu/ opiekunowie prawni). 

  

    Obszar realizacji projektu: powiat rzeszowski 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno- wspomagającego 

 i rehabilitacyjnego  

Wsparcie w zakresie opieki oraz obsługi sprzętów 

pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i wspomagających 

 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od maja 2022 
r.  
 

  

BIURO PROJEKTU: 

Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

Powiatu Rzeszowskiego 

Mrowla 79C, 36-054 Mrowla  

tel. 17 857 86 95 

e-mail: zwiazeksponprz@wp.pl 

http://zwiazekstowarzyszen.pl/ 

mailto:gops.swilcza@intertele.pl
https://gops.swilcza.com.pl/index.php/programy-i-projekty/projekty-unia-europejska/rozwoj-funkcjonujacej-wypozyczalni-sprzetu
https://gops.swilcza.com.pl/index.php/programy-i-projekty/projekty-unia-europejska/rozwoj-funkcjonujacej-wypozyczalni-sprzetu
mailto:zwiazeksponprz@wp.pl
http://zwiazekstowarzyszen.pl/


 

 

 

 
 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych na 

terenie Gminy Radomyśl Wielki  
RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową projektu stanowi: 60 osób 

starszych/otrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu  

30 osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec osób starszych/ 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

(członków rodzin lub opiekunów prawnych). 

 

Obszar realizacji projektu: Gmina miejsko-wiejska Radomyśl 

Wielki 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno- wspomagającego i 

rehabilitacyjnego  

 

Wsparcie w zakresie opieki oraz obsługi sprzętów 

pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i wspomagających 

 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od czerwca 
2022 r. 

  

BIURO PROJEKTU: 

Stowarzyszenie “Nasza Gmina” 

Dulcza Mała 40 39-310 Radomyśl Wielki  

tel. 14 68 20 705 

e-mail Nasza_Gmina@Poczta.onet.pl 

 
http://nasza-gmina.org/category/wypozyczalnia/aktualnosci-wypozyczalnia/ 

 
 

 
 

Utworzenie wypożyczalni sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

wspomagającego dla mieszkańców gminy 
Jarosław  

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową projektu stanowi: 60 osób 

starszych/otrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu oraz 30 osób pełniących funkcje opiekuńcze 

wobec osób starszych/ potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu.   

 

    Obszar realizacji projektu: gmina Jarosław 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno- wspomagającego i 

rehabilitacyjnego  

 

Wsparcie w zakresie opieki oraz obsługi sprzętów 

pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i wspomagających 

 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły od września 
2022 r.  

  

BIURO PROJEKTU: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu 

 ul. Piekarska 5 37-500 Jarosław  

tel. 16 624 86 29 

e-mail: gops@gopsjaroslaw.pl 

https://www.jaroslaw.samorzad.pl/art,777,wypozyczalnia-sprzetu.html 

mailto:Nasza_Gmina@Poczta.onet.pl
http://nasza-gmina.org/category/wypozyczalnia/aktualnosci-wypozyczalnia/
mailto:gops@gopsjaroslaw.pl
https://www.jaroslaw.samorzad.pl/art,777,wypozyczalnia-sprzetu.html


 

 

 

 
 

Projekt na miarę 
Wypożyczalnia sprzętu w Dębinie 

 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupą docelową projektu jest 120 osób potrzebujących wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu.  

 

    Obszar realizacji projektu: Gmina Białobrzegi 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno- wspomagającego i 

rehabilitacyjnego  

 

Wsparcie w zakresie obsługi sprzętów pielęgnacyjnych, 

rehabilitacyjnych i wspomagających 

 

TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja w ramach poprzedniej edycji prowadzona jest do 
grudnia 2022 r. Kolejna edycja będzie kontynuowana w 
sposób ciągły od stycznia 2023 r.  

  BIURO PROJEKTU: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 

37-114 Białobrzegi 4 

tel. +48 17 224 03 56 

e-mail: gops@gmina-bialobrzegi.pl 

https://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/jednostki-organizacyjne/gops/projekt-na-miare-wypozyczalna-sprzetu-w-
debinie/informacja-o-projekcie-projekt-na-miare,1.html 

 
 

 
 

Projekt Bez ograniczeń  
RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową projektu stanowi  40 osób, które ze względu 

na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki 

lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności 

dnia codziennego.  

 

    Obszar realizacji projektu: Gmina Czudec 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego 

i pielęgnacyjnego. 

 

Możliwość dowozu sprzętu wielkogabarytowego do 

uczestnika projektu oraz jego odbiór. 

 

 
TERMIN REKRUTACJI 

 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od marca 2022 
r. 

  
BIURO PROJEKTU: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu  

ul. Starowiejska 1, 38-120 Czudec  

tel. (17) 71 72 166 

e-mail: gopsczudec@ops.net.pl 

 

https://gopsczudec.naszops.pl/projekt-bez-ograniczen-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego/regulamin-naboru-i-
uczestnictwa-w-projekcie-pn-bez-ograniczen 

 

mailto:gops@gmina-bialobrzegi.pl
https://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/jednostki-organizacyjne/gops/projekt-na-miare-wypozyczalna-sprzetu-w-debinie/informacja-o-projekcie-projekt-na-miare,1.html
https://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/jednostki-organizacyjne/gops/projekt-na-miare-wypozyczalna-sprzetu-w-debinie/informacja-o-projekcie-projekt-na-miare,1.html
mailto:gopsczudec@ops.net.pl
https://gopsczudec.naszops.pl/projekt-bez-ograniczen-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego/regulamin-naboru-i-uczestnictwa-w-projekcie-pn-bez-ograniczen
https://gopsczudec.naszops.pl/projekt-bez-ograniczen-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego/regulamin-naboru-i-uczestnictwa-w-projekcie-pn-bez-ograniczen


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCWiDj86sxGZev9G9_4kV7QQ
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